TAMPERE
Kaupunkiympäristön kehittäminen
Ympäristönsuojelu

OHJE

1 (2)

23.7.2014

OHJE JÄTEVESIEN JA KÄYMÄLÄJÄTTEEN KÄSITTELYSTÄ SIIRTOLAPUUTARHAPALSTOILLA
Siirtolapuutarhoja ei ole viemäröity siten, että yksittäinen siirtolapuutarhamökki
voisi liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Palstojen reunaan on yleensä vedetty
kesävesijohto, joka on joillakin palstoilla edelleen vedetty mökkiin sisälle. Ohessa
on ohjeistus palstojen jätevesien käsittelyyn.
1. Vesijohto tulee palstan rajalle, josta vesi kannetaan mökkiin
Kun mökkiin ei tule paineellista vettä, jätevesien käsittelylle ei ole annettu erillisiä
puhdistustehovaatimuksia. Oletuksena on, että vähäisiä määriä vettä käytetään
vain tiskaamiseen ja ruoan valmistukseen.
Vähäiset pesuvedet voidaan omalla mökkipalstalla imeyttää maaperään esim.
imeytyskaivon tai kivi-/sorapesän kautta tai käyttää puiden, pensaiden tai kompostin kasteluun. Vähäisiäkään pesuvesimääriä ei saa johtaa suoraan ojaan tai
puroon puhdistamattomina.
2. Vesijohto on vedetty sisälle mökkiin
Kun vesi tulee paineellisena mökkiin, on joissakin mökeissä kasvatettu mökin varustelutasoa. Jos mökkiin on rakennettu suihku ja viemäriputki jätevesien johtamiseksi ulos, vaativat jätevedet jo hieman tehokkaampaa käsittelyä. Sopiva käsittely tällaisille jätevesille on esim. imeytyskaivo, johon on laitettu suodatushiekkaa. Suodatushiekan päälle voi halutessa vielä laittaa turvekerroksen. Suodatushiekka ja/tai –turve on vaihdettava yhden – kahden vuoden välein ja vaihtamisesta on pidettävä kirjaa.
Siirtolapuutarhapalstojen koko ja sijainti eivät mahdollista vesikäymälästä, astianpesukoneesta tai pyykinpesukoneesta syntyvien jätevesien käsittelyä yksittäisellä palstalla. Mikäli siirtolapuutarhayhdistys sallii vesikäymälän rakentamisen
tai astia- tai pyykinpesukoneen asentamisen yksittäiseen mökkiin, on näistä syntyvät jätevedet kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön, jonka loka-auto käy tyhjentämässä. Säiliön tyhjennyksestä ja tiiviyden tarkistamisesta on pidettävä kirjaa.
Umpisäiliön tai imeytys-/suodatusjärjestelmän rakentamiselle on haettava siirtolapuutarhayhdistyksen ja rakennusvalvonnan hyväksyntä etukäteen.
Vaikka vesijohto on vedetty mökkiin sisälle, on joissakin mökeissä veden käyttö
kuitenkin hyvin vähäistä liittyen ruoan valmistukseen ja tiskaamiseen. Tällöin vähäiset jätevesimäärät voi omalla mökkipalstalla imeyttää maaperään esim. imeytyskaivon tai kivi/sorapesän kautta tai käyttää puiden, pensaiden tai kompostin
kasteluun.
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3. Kemiallisen käymäläjätteen käsittely
Joihinkin siirtolapuutarhamökkeihin on hankittu kemiallinen käymälä. Kemiallista
käymäläjätettä, jossa on bakteereja tappavaa nestettä, ei saa missään tapauksessa tyhjentää kompostiin, maahan tai vesistöön. Käymäläjätteen voi tyhjentää
siirtolapuutarhayhdistyksen osoittamaan tyhjennyspaikkaan. Mikäli yhdistyksellä
ei ole tyhjennyspaikkaa, on käymäläjäte kuljetettava muualle ja laskettava viemäriverkostoon pieninä määrinä kerrallaan. Käymäläjäte pitää huuhdella runsaalla
vedellä, jotta mikrobeille myrkyllinen aine laimenee riittävästi eikä viemäri tukkeudu.
4. Kuivakäymäläjätteen käsittely
Siirtolapuutarha-alueella on myös mökkejä, joissa on oma kuivakäymälä. Kuivakäymälän jäte tulee kompostoida huolellisesti tiivispohjaisella alustalla sade- ja
sulamisvesiltä suojassa. Kuiviketta tulee käyttää niin paljon, ettei kuivakäymälästä aiheudu hajuhaittaa eikä valumia. Tarkempia ohjeita kuivakäymälän hoitoon ja
käymäläjätteiden käsittelyyn löytyy internetistä (mm. Kuivakäymäläseura Huussi
ry:n sivuilta www.huussi.net).
ON HYVÄ MUISTAA, ETTÄ MIETOJEN, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTEN PESUAINEIDEN JA VEDEN SÄÄSTELIÄS KÄYTTÖ VÄHENTÄVÄT YMPÄRISTÖN KUORMITUSTA !
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